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Інформаційна сесія



Платформа результатів проєктів:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (Key Action)

КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: Cooperation
among 

organisations and 
institutions/

Співпраця

КА3: 
Support to 
reforms/ 

Підтримка 
реформ

Jean 
Monnet 
Action/ 

Жан Моне

Вища 
освіта

ОСВІТА: 

шкільна освіта, професійна 
(професійно-технічна) та 

фахова передвища освіта, 
вища освіта, 

освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 

Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Треті країни 

асоційовані до Програми (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*Держави-члени ЄС, треті країни асоційовані до Програми

Треті країни світу

не асоційовані до Програми (incl. the UK)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries



Розвиток потенціалу вищої освіти

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОСТУПУ ДО СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Невеликі проєкти орієнтовані на заклади вищої освіти. 
Залучення новачків, закладів з менш залучених країн/регіонів, 
а також включення різних цільових груп. 
Бюджет проєкту від 200 000 євро до 400 000 євро. Тривалість: 2-3 роки.
ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Проєкти орієнтовані на заклади вищої освіти, мають бути розроблені для більшого і ширшого 
впливу інновацій, співпраці університетів і бізнесу та інституційного управління.
Бюджет проєкту від 400 000 євро до 800 000 євро. Тривалість: 2-3 роки.
СТРУКТУРНІ ПРОЄКТИ НА ПІДТРИМКУ РЕФОРМ
Проєкти зосереджені на макрорівні політичних реформ, необхідних для сприяння розвитку 
інтернаціоналізації. 
Окрім закладів вищої освіти, необхідне залучення органів управління освітою та/або міністерств. 
Бюджет проєкту від 800 000 євро до 1 000 000 євро. Тривалість: 3-4 роки.

Відеоресурси - тут

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en


Географічні пріоритети (11 регіонів):

Фокус на потреби країн – партнерів* Програми
Типи:
Національні: у фокусі Україна
Багатонаціональні – регіональні: у фокусі країни Східного
Партнерства
Багатонаціональні – міжрегіональні: у фокусі партнери з
різних регіонів
Увага важливо: наскрізні та регіональні (+субпріоритети)
пріоритети!!!
Обґрунтування схожості систем вищої освіти та підходів до
реформ у сфері вищої освіти
Кількість партнерів реальна для управління!!!
Деякі країни не можуть бути заявниками тощо!!!



https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-
of-the-erasmus-programme

Які пріоритети 
Еразмус+ 
2021-2027рp.?

Європейський 
освітній простір 
до 2025 р.

1. Якість освіти і підготовки
Розвивати базові та загальні 

компетентності

Більше можливостей для 

мобільності та співпраці

Підтримувати набуття 

мовленнєвих та інших 

компетентностей навчання 

впродовж життя 

Розвивати європейську 

перспективу в освіті

2. Інклюзія та гендерна 

рівність
Траєкторія успішного навчання в 

школі

50 центрів професійної  

досконалості (П(ПТ)О,ФВПО)

Європейський підхід до 

мікрокваліфікацій

Гендерно орієнтоване навчання

3. Зелені та цифрові 
трансформації

Освіта для Кліматичної коаліції
Екологізація («озеленення») 
освітньої інфраструктури
Рекомендації Ради щодо 
навчання задля екологічної 
стійкості
План дій Цифрової освіти

4. Вчителі та наставники
25 Еразмус академій вчителів

Європейські рекомендації 

щодо національних рамок 

кар'єри

Європейська нагорода за 

інноваційне викладання

5. Вища освіта
Європейський 

університет 

Розвиток Європейського 

ступеня

Юридичний статус 

альянсів університетів

Мобільний додаток 

Еразмус+

6. Геополітичний вимір
Підхід «Team Europe»

Посилення співпраці із 

стратегічними партнерами

Розширення міжнародного 

виміру Програми Еразмус+

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en


Пріоритети та характеристика Програми

Пріоритети
• Інклюзія та різноманітність у

всіх сферах освіти, професійної
підготовки, молоді та спорту

• Навколишнє середовище та
боротьба зі змінами клімату

• Вирішення питань цифрової
трансформації шляхом
розвитку цифрової готовності,
стійкості та спроможності

• Спільні цінності, активне
громадянство

Характеристики
• Захист, здоров'я, безпека

учасників
• Багатомовність
• Міжнародний вимір
• Визнання та валідація

компетентностей та кваліфікацій
• Поширення інформації про

діяльність проєкту та результатів
для більшого впливу

• Відкритий доступ до освітніх
ресурсів

• Відкритий доступ до досліджень
та інформації

Увага!!!
Для кожного
напряму та
конкурсу
можуть
бути
визначені
пріоритети:
наскрізні/
регіональні/
підпріорите-
ти!



Регіональні пріоритети: Strand 1, Strand 2
Розвиток потенціалу вищої освіти

Регіональні пріоритети
• Зелений курс / Green deal
• Цифрові трансформації /Digital 

transformation
• Міграція та мобільність / Migration 

and Mobility
• Врядування, мир, безпека та 

розвиток людського 
капіталу/Governance, peace, security 
and human development

• Стійке зростання та успішне 
працевлаштування / Sustainable 
growth and jobs

Національні: обгрунтовані на основі аналізу портеб – домашнє завдання!!!

Регіональні підпріоритети
• Зелений курс
• Цифрові трансформації
• Міграція та мобільність 
• Врядування, мир, безпека та розвиток 

людського капіталу

МОН України рекомендує фокус на (3 Strands):
• забезпечення якості педагогічної/медичної 

освіти, підготовка вчителів та розвиток 
дослідницької освіти (PhD/докторів мистецтв)

• цифрові трансформації в суспільстві
• зелені трансформації в суспільстві
• інклюзія і гендерна рівність



Партнерство і заявники:

Хто може подавати заявку: Україна і інші (увага)
• Заклади вищої освіти (ЗВО)
• ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також 

юридично визнані національні чи міжнародні 
об’єднання ректорів, викладачів чи студентів.

Партнерство організацій із країн-членів* та країн-партнерів* Програми:
• Не менше 4 організацій.
• Мінімум 1 ЗВО з 2 країн-членів* Програми та по 2 ЗВО з однієї або 

кількох країн-партнерів* Програми.
• Кількість організацій із країн-членів* Програми не повинна 

перевищувати кількість організацій з країн-партнерів* Програми.

Централізований конкурс
Координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти і культури – ЕАСЕА

ресурси для новачків - тут

Де аплікаційні форми та куди подавати:
Strand 1 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-1
Strand 2 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Strand 3 ERASMUS -EDU-2022-CBHE-STRAND-3
Коли: до 17.02. – 17.00 (Brussels time)

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3872-infosesiia-erazmus-svne-dlia-novachkiv-141221-r-on-lain.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-cbhe-strand-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Участь організації:

• Заклади вищої освіти (ЗВО)
• ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи 

міжнародні об’єднання ректорів, викладачів чи студентів;
• органи, що відповідають за сферу вищої освіти (ради, агентства) та національні органи 

(міністерства, департаменти вищої освіти) у країнах-партнерах для тих проєктів, що 
підтримують процеси реформування на національному/регіональному рівнях;

• агенти змін системи освіти (керівники ЗВО, відділи міжнародних зв’язків, декани, 
агентства забезпечення якості тощо);

• організації та/або асоціації, що здійснюють діяльність на ринку праці або у сферах 
освіти, професійної підготовки чи молоді у країнах-партнерах.

Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ - тут 

Відеоресурси - тут

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-higher-education
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3846-zaproshuiemo-vziaty-uchast-v-erasmus-worlwide-online-seminar-23-251121-on-lain.html


Що змінювати

• розроблення, пілотування і вдосконалення освітніх програм в контексті відповідного
інноваційного змісту та за допомогою інноваційних методів викладання та навчання;

• підтримка співпраці закладів вищої освіти з підприємствами;

• підвищення кваліфікації та професіоналізація наукового і адміністративного персоналу;

• реформування систем і структур управління та менеджменту на національному,
регіональному чи інституційному рівнях;

• сприяння інтернаціоналізації закладів вищої освіти, а також розвитку їх потенціалу
ефективно співпрацювати в умовах досліджень та науково-технологічних інновацій;

• підтримка впровадження реформ Болонського процесу на інституційному,
національному чи регіональному рівнях;

• розроблення і впровадження нових підходів та інструментів для вироблення і
моніторингу політики.

48 проєктів СВНЕ – тут

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=248:opys-proektiv-erazmus-svne-eks-tempus-2015-ta-2020-rr-erasmus-cbhe-projects-descriptions-2015-2020-calls


Для новачків – Strand 1

Посилення адміністративної спроможності:

• Модернізація управління ЗВО

• Створення/розвиток потенціалу офісів міжнародної співпраці,
підготовка/вдосконалення стратегії

• Посилення та забезпечення якості (процеси/процедури/структури)

• Розвиток потенціалу чи створення відділів планування і оцінювання

• Розвиток міжнародної академічної мобільності, підтримка працівників та
студентів (процеси, процедури тощо)



Для новачків

Висока якість та актуальність освіти:

• Модернізація існуючих/розроблення нових освітніх програм тощо

• Створення інтенсивних курсів для прийняття студентів та вчителів на
короткотермінове навчання

• Впровадження інтенсивних курсів для викладачів тощо

Посилення доступу людей з «меншими» можливостями

• розроблення можливостей віддаленого доступу, дистанційного навчання тощо

• оновлення/впровадження цифрових технологій

• залучення вразливих груп населення

• зменшення бар'єрів доступу до освіти



Для тих які з досвідом – Strand 2

Інновації, співпраця з роботодавцями, ширший вплив!



Структурні реформи – Strand 3

Вплив на систему!



Критерії присудження гранту

• Актуальність проєкту (максимум 30/100 балів)
• Якість побудови та впровадження проєкту (максимум 30/100 балів)
• Якість проєктної команди/партнерства, організації співпраці (максимум

20/100 балів)
• Очікуваний вплив, дисемінація та стійкість результатів проєкту

(максимум 20/100 балів)
• Мін. 60 балів – високий бал за актуальність матиме перевагу!
Детально про критерії присудження гранту та Lump sum – тут.
Логіко-структурна матриця: узгодження між цілями та завданнями,
цільовими групами, заходами, очікуваними результатами, очікуваним
впливом та необхідними ресурсами.

https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/11fa2f11-8f2d-4ccf-a171-2acdbcad8f08_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en


Реєстрація на порталі – подання заявки

Кроки, необхідні для участі в конкурсі:

• Create an ACCOUNT - LOGIN (якщо не створений, то створити логін та
зареєструватись на Порталі)

• Find an OPPORTUNITY (визначитися на порталі з Програмою Еразмус+, напрямом
Розвиток потенціалу вищої освіти та типом проєкту: Strand 1/ Strand 2/Strand 3)

• Register your ORGANISATION (якщо ЗВО не зареєстрований, то зареєструвати
профіль ЗВО)

• Submit your PROPOSAL (подати заявку на конкурс через Інтернет ресурси Порталу,
заповнивши відповідні до типу проєкту шаблони, як правило, е-пакет (частина А,
яка формується в системі, та частина В, яка формується за шаблоном та з
додатками – все у зазначених форматах довантажується в системі). Online Manual

• Anoted Grant Agreement: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=2kAMiBKVhNNv5Z1prCLSN8MvMKLOvt2lWcRhkzWFjJGhnC14ODTMd7aKnS0gtceZXhKVEeFXrgj95zqckkVF7E-Jj71zxYb8yrKQaSDgC0k5O&redirect_uri=https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/&response_type=id_token&scope=openid email profile&state=3bb38265be654af986e95355ccec7f67&nonce=046ad4b6f20949778b8c95cb476faecd&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2IiwieCI6InJ4WnZiaXU4MDVFbUJNUzlacGtRUjN3bm42dGNWeU9TN00xVGgwVm5zYVEiLCJ5IjoibkxJb1hlNUhONmQ3Mzl1T1l4QWw0Z3UtREhSMUJxTnBMcFZZbDMxTTQwSSJ9
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Як подавати заявку



Портал Funding & tender opportunities

https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/bbefb9
56-689c-466f-a0be-1ba7f0fb5c6e_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/bbefb956-689c-466f-a0be-1ba7f0fb5c6e_en


Портал Funding & tender opportunities

https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/bbefb9
56-689c-466f-a0be-1ba7f0fb5c6e_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/document/download/bbefb956-689c-466f-a0be-1ba7f0fb5c6e_en


Робочі пакети



Фіксована ставка – lump sum

Все що
потрібно
знати про
фіксовану
ставку
(відеопрез
ентація) -
тут

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VTSy8T2_yHg


Фіксована ставка – lump sum

Все що
потрібно
знати про
фіксовану
ставку
(відеопрез
ентація) -
тут

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VTSy8T2_yHg


Таблиця бюджету – XL



Скільки треба Робочих пакетів



Робочі пакети



Budget table



Upload the application!!!



Успішна заявка



Успішність проєкту

• Наявність інституційних стратегій та прив’язка результатів до стратегій.

• Логіко-структурна матриця: узгодження між цілями та завданнями, цільовими
групами, заходами, очікуваними результатами, очікуваним впливом та
необхідними ресурсами.

• Команда, яка готова виходити із зони комфорту!

• Горизонтальна співпраця (керівництво, міжнародний офіс, викладачі,
бухгалтерія, ІТ підтримка) для координації та ефективного розподілу ресурсів.

• Розробка та дотримання плану/стратегії забезпечення якості, візуалізації та
стійкості результатів.

• Синергія з іншими проєктами та програмами, комплементарність, поширення
інформації про проєкт, обмін досвідом, порадами та рекомендаціями тощо

Результат – зміни: розвиток – вплив

https://www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en


Успішність проєкту

• Активно долучайтесь до підготовки проєкту – вам потім впроваджувати
спільно!!!

• Міністерство освіти і науки України, інші Міністерства, центральні та місцеві
органи влади, організації роботодавців, студентів, молоді та інші
стейкхолдери – щодо забезпечення відповідності проєктів національним
потребам у сферах освіти; для їх залучення до партнерства та підписання
мандатів для їх участі в проєктах, поширення інформації на національному
рівні тощо.

• SWOT аналіз стану інституційної інтернаціоналізації!

• Annotated Grant Agreement: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Лист
• звернення до конкретного працівника: 

викладач, Еразмус координатор, IRO та інші,   
де Ви про нього/неї/ЗВО дізнались

• схожість положень стратегій розвитку
• освітні та дослідницькі напрями співпраці
• переваги співпраці для партнерів
• досягнення свого ЗВО факультети/ викладачі/ 

дослідники – міжнародні рейтинги
• потенціал, ресурси, тематики досліджень etc.
• досвід міжнародної співпраці – напрям проєкту
• контакти: ім'я прізвище, посада, ЗВО, е-пошта, 

тел./ скайп/ viber/ whatsapp/ telegram/ інші

Опис ідеї
• цілі, завдання 
• історія співпраці
• переваги партнерам, стратегії
• заходи/діяльність
• очікувані результати
• очікуваний вплив 
(особистий, кафедра, факультет, 
ЗВО, громади, сектору, країни)

• потенційні партнери/ країни
• бюджет

Партнери – для чого шукаємо? Стратегії розвитку!
SWOT аналіз стану інтернаціоналізації!

попередні дослідження потреб – що змінювати?



Портали, платформи – ПОШУК ПАРТНЕРІВ

• Підписанти Хартії Еразмус+ у сфері вищої освіти: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education

• EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) https://epale.ec.europa.eu/en
• EU Partner Search - https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
• Професійні мережі: e.g. EU-platforms&networks, EUA, EAIE, UNICA, IAU, GDLN, EDEN,

German-Ukrainian Academic Society etc.
• Еразмус Toolkit (http://erasmustoolkit.eu/)
• Study in Europe - https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
• e.g. www.studyinaustria.at; 
• Посольства держав-членів ЄС та інших країн світу
• French Institute - https://institutfrancais-ukraine.com/
• OEAD – www.oead.at
• DAAD - https://www.daad-ukraine.org/uk/ ; проєкти DAAD - тут

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/erasmus-charter-for-higher-education
https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.eupartnersearch.com/Default.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/platforms-networks_en
https://eua.eu/
https://www.eaie.org/
http://www.unica-network.eu/
https://www.iau-aiu.net/
http://gdlnglobal.org/
http://www.eden-online.org/
https://ukrainet.eu/
http://erasmustoolkit.eu/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.studyinaustria.at/
https://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.oead.at/
http://www.oead.at/
https://www.daad-ukraine.org/uk/
https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/moi-ukraine/


Ресурси



Стратегії ЄС

• European Education Area – https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-
education-area_en

• European Skills Agenda – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
• Digital Education Action Plan – https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-

education-action-plan_en
• European Green Deal – https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-

green-deal_en.
• Action Plan on Integration and Inclusion (2021-2027) – https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0758&qid=1632299185798
• Striving for a Union of equality – the Gender Equality Strategy 2020-2025:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-
equality-strategy_en

• European Youth Strategy – https://europa.eu/youth/strategy_en
• European Policy in Sport – https://sport.ec.europa.eu/policies

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0758&qid=1632299185798
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://sport.ec.europa.eu/policies


Розвиток потенціалу вищої освіти (3 конкурси)

• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання

проєктних заявок:
Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю
організації (РІС), оголошення конкурсів, пріоритетів, тренінгів, пошуку партнерів,
завантаження аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання
грантової угоди тощо Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) – за
посиланням тут.

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus  CBHE 2022_UKR_2p.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


(Відео)презентації, бази, платформи

• Керівництво до Програми ЄС Еразмус+: СВНЕ – тут

• База проєктів в Україні, участь України в Програмі ЄС Еразмус+ – тут

• 48 проєктів з Розвитку потенціалу вищої освіти – тут

• Платформа результатів проєктів ЄС – тут

• (Відео) ресурси інфодня СВНЕ – тут

• (Відео) ресурси інфодня СВНЕ для новачків – тут

• (Відео) ресурси інфодня СВНЕ для регіонів Sub-Saharan Africa – тут

• (Відео) ресурси інфодня СВНЕ для регіонів Asia and Pacific – тут

• (Відео) ресурси новацій конкурсів міжнародного виміру (ICM, CBHE, Erasmus Mundus,
Jean Monnet) - за посиланням тут.

Зміст Керівництва до Програми, пріоритети, дедлайни та рекомендації НЕО в Україні -за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-higher-education
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html?download=248:opys-proektiv-erazmus-svne-eks-tempus-2015-ta-2020-rr-erasmus-cbhe-projects-descriptions-2015-2020-calls
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3872-infosesiia-erazmus-svne-dlia-novachkiv-141221-r-on-lain.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-focus-sub-saharan-africa_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-focus-asia-and-pacific_en
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Programmes guide_Zmist_deadlines_Dec_2.pdf


Бажаємо успіхів!
Запрошуємо звертатись до команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
за допомогою та консультаціями!

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

